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Kære Jakob Willer
Lad mig indledningsvis kvittere for din og telebranchens konstruktive tilgang til drøftelserne om nye logningsregler, som har været et væsentligt
emne for såvel jer som for Justitsministeriet det seneste år.
Som du ved, har logning i et årti været et centralt efterforskningsredskab
for politiet og PET i kampen mod alvorlig kriminalitet og terror, og det har
derfor været vigtigt for regeringen at sikre tidssvarende regler på området.
Som du også ved, afsagde EU-Domstolen den 21. december 2016 dom i de
forenede sager C-203/15 (Tele2) og C-698/15 (Watson) (Tele2-sagen) om
de britiske og svenske logningsreglers forenelighed med EU-retten.
Dommen i Tele2-sagen nødvendiggør nogle tilpasninger af de gældende
danske logningsregler. Jeg ved, at det i den forbindelse har været vigtigt
for teleselskaberne at få klarhed over, hvilke regler der skal efterleves i
den kommende tid, og hvilken proces vi forventer i forhold til tilpasning af
reglerne.
Jeg kan i den anledning oplyse, at det er vigtigt for regeringen, at et lovforslag fremsættes for Folketinget, som tilpasser de gældende danske logningsregler i overensstemmelse med dommen i Tele2-sagen, uden unødigt
ophold.
Det er imidlertid ligeledes vigtigt for regeringen, at udformningen af de
nye regler sker på et fuldt oplyst grundlag, og at udlægningen af dommens
konsekvenser sker i fællesskab med de øvrige EU-lande og EU-
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Kommissionen. Derfor er Justitsministeriet også i tæt dialog med de øvrige
berørte EU-lande og EU-Kommissionen.
Justitsministeriet og Rigspolitiet vil i øvrigt fortsætte den konstruktive
dialog med teleselskaberne med henblik på at sikre, at selskabernes indsigt
og synspunkter inddrages i arbejdet.
Som jeg også har oplyst offentligt, betyder dette, at vi først forventer at
kunne fremsætte et lovforslag om revision af logningsreglerne i den kommende folketingssamling, og at de gældende danske logningsregler opretholdes, indtil tilpasningerne er gennemført.
Det bemærkes i den forbindelse for en god ordens skyld, at der ikke er
nogen bestemt EU-retlig frist for, hvor hurtigt medlemsstaterne skal tage
højde for en dom fra EU-Domstolen. Efter EU-Domstolens praksis skal
man blot hurtigst muligt iværksætte foranstaltninger til opfyldelse af en
dom.
I forlængelse heraf bemærkes det endvidere, at Højesteret i en dom af 19.
januar 2017 i en sag om opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om ret
til erstatningsferie ved sygdom har fastslået, at det var velbegrundet, at de
danske myndigheder brugte et års tid på at udrede dommens nærmere konsekvenser. Udredningsarbejdet om retten til erstatningsferie ved sygdom
havde – på samme måde som i denne sag – til formål at tilvejebringe et
fyldestgørende beslutningsgrundlag og indebar bl.a. dialog med andre EUlande om deres opfølgning på dommen.
Lad mig afslutningsvis understrege, at det som justitsminister er mig
magtpåliggende at sikre, at politiet og PET har de efterforskningsredskaber, der skal til for at beskytte os alle. Politiets og PETs fortsatte adgang til
– efter en retskendelse – at indhente loggede oplysninger fra teleselskaberne er i den forbindelse et centralt element. Samtidigt skal det naturligvis
sikres, at reglerne om logning holdes inden for EU-rettens grænser.
Med venlig hilsen

Søren Pape Poulsen
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